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چکیده

تاریخنگری و تاریخنگاریِ مورخان عصر صفوی برر بیاران وصروشک ر

گرفته وست که در کمتر دورهوی وز دورههای تراریخنگراری در ویررون ،برا

چیان بسط و گستر ک در وین زمایه مووجه مک ویم .درحقاقرت ،در آثرار

مورخان وین دوره برخک مؤشفههای مقبوشاتبخش و مشروعاتساز وجرود
دورد کرره ویررن وصرروم متمررایک رو ر

دوده وسررت .وزجملرۀ ویررن مورخرران

مررکترروون برره عبرر یباررش رراروزی ،مررورص صرراحبسرربش و نویسرری
ت ملهوالخبار ،و اره کرد که با توجه بره تراریخنگراری ر

گرفترۀ وی،

بروساس آموزههای کالمک وز یش سو و وزسوی دیگر خر متگرکوری بره

نظرام حراکم ،در توجاره مشرروعات صرفویان وز هرا کو شرک فروگر ور
ن رده وست .بهویژه در قاشب عیاصر معرفتکِ موعودگرویک ،تأوی گرویرک و
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ناک ون یشههای ویرونشهری ،درص د وست تا گونهوی مشروعات و مقبوشارت

بروی پاد اهک صفوی تعباه کی  .بر همان وسراس ،ویرن نو رتار بره بررسرک

دی گاههای معرفت یاسانۀ وو که گونهوی تاریخنگری مبتیک برر پاد راهک
آرمانک در آن نهفته وست ،مکپردوزد.

واژه های كلیدی :عب یباش راروزی ،تراریخنگراری ،تراریخنگرری،
مشروعات صفویان ،ت ملهوالخبار.

 .1مقدمه

تاریخنگاری و تاریخنگری مفاهامک هستی که ووشک به معیک ت وین تاریخ و دومک به معیرک
عیایت به تاریخ بهمیظور تف ر تاریخک ،بایش ،و تببان جریان رخ ودهای تاریخک وست .ویرن
مسئله وز مباحث وصلک و مهم تاریخنگاری دور وسالمک در ویرون بهحساب مرکآیر و آرو و
دی گاههای مختلف و در برخک موورد متضادی در وین ورتباط مطرح

ه وست .بروی نمونه

برخک آثار تحقاقک ،تراریخنگراری صرفویان رو ودومرۀ ر رتۀ دروز و ریشرهدور تراریخنگراری
ویرونک -وسالمکِ پاش وز وین دوره محسوب کردهون (صفتگ )3۶ :13۸3 ،؛ وما همانگونره
که ذکر

 ،در بسااری وز موورد مورخران ویرن دوره برهمیظرور تباران مشرروعات ح ومرت

صفوی بر ونگارههای نارومی ی تأکا کردن که نشاندهی وجود گونهوی تاریخنگرری در
تاریخنگاریِ ویشان وست.
درخصوص چگونگک تأکا بر وین تاریخ نگری برخالف وعتقاد بر تراریخنگراری سریتک
ویرونک -وسالمک در وین دوره به وین ومر علمک توجه مک ود که مبانک کالمک ،تئوشرویی ک و
جامعه یاختک موجود برتاریخنگاری ،پردوزش وطالعات و بررسکهرای تراریخک بسرااری وز
مورخان وین دوره تأثار بسکو گ و رته ،در آثرار ویشران بازتراب یافتره ،و سربب ر
فضای معرفتک خاص و متمایک بهمیظور مطرح

گارری

ن مباحث تراریخک ر ه وسرت (حضررتک،

 .)1۵3 :13۸1بررر مبیررای ویررن وجرروه بر ررمرده ،مسررئلۀ مشررروعاتبخشررک مهررمترررین زمایررۀ
تاریخنگری و مشغلۀ ذهیک مورخان بهمیظرور تعلار  ،تحلار و تباران وقرای وسرت .درووقر ،
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نوعک جهانبایک در وین دوره بهوجود آم ه که وز وجوه وصلک تمایک تاریخنگراری صرفویان
با سایر دورهها

ه وست.

بیابروین ،پژوهش حاضر خود رو با وین پرسش روبهرو دی ه وست که مشروعات صفویان
در تف روت آرمانک عب یباش وز چه عیاصری تش ا

ه و در پاسخ به ویرن پرسرش ویرن

فرضاه رو مطرح کرده وست که مانی جریان حاکم بر تاریخنگاری وین دوره ،عیصر مر هب
عیصرر ااشررب برر ترراریخنگررری عبر یباررش بروده وسررت؛ بررا ویرن تفرراوت کره دیگررر وجرروه
مشروعاتبخش در وین تاریخنگاری ،بهخصوص عیاصر صوفاانه ،در روی ررد عبر یبارش
فاق جایگاه قاب توجه وست.
درخصوص پاشایۀ تحقاق هم بای و اره دو ت که وگرچه پرژوهشهرای متعر دی نظارر

ون یشۀ تاریخنگاری عصرر صرفوی 1نو رتۀ محمر باقر آروم و تراریخنگراری عصرر صرفوی

2

نو تۀ جهانبخش ثووقب درمورد تاریخنگراری دور صرفوی ونجرام ر ه ،تراکیون تحقاقرک
مستق در ورتباط با تاریخنگاری و تاریخنگری عب یباش اروزی صورت نگرفته وست.
 .۲زندگی عبدیبیک شیرازی

دونستههای تاریخک دربار زن گک خووجهزینوشعاب ین علکبن عب وشمؤمن اروزی ،معرروف
به عب یباش یا عا یباش (کسروی ،)12 :13۷۷ ،مح ود به وطالعات و آگاهکهایک وست
که وی در کتاب خود آورده ،یا در نو تههای وفرودی نظار تقکوش ین کا انک ،آذر باگر شک
و دیگر ت کرهنویسان وروئه

ه وست.

عب یباش اروزی وز مورخان و دیوونساالرون عصر ووم صفوی وسرت کره بیرابر و رار
خود ،در رجب سام 921ق .به دناا آم ه و در سام 93۷ق .برهسربب فروت پر ر وز تحصرا
علوم دییک دست کشا ه (عب یباش اروزی ،)3 :19۷4 ،وورد خ مات دیوونک در دفترخانۀ
همایون

ه و در سااق ورباب حساب درآمر ه وسرت (همران12 :13۶9 ،؛ همران)4 :19۷4 ،

تقکوش ین کا ک در کتاب خالصهوال عار و زب هوالف ار دربار وی مرکنویسر « :سرامهرای
 .1آروم ،محم باقر ( .)13۸۵ون یشۀ تاریخنگاری عصر صفوی .تهرون :چاپ سپهر.

 .2ثووقب ،جهانبخش ( .)13۸0تاریخنگاری عصر صفوی .اروز :نوی

اروز.
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دروز مستوفک و ووورجهنویس دفترخانه بود» ( .)349 :13۸4باشتر تر کرهنویسران محر توشر

وی رو اروز نو تهون ؛ وما صاحب ت کر روز رو ن وو رو وصفهانک دونسته و نسبت راروزی
بودن وی رو بهدشا وقامت طوالنک م ت در اروز ذکر کرده وست« :بوجه کثرت قارامش در
اروز بعضرک وو رو راروزی دونسرتهونر » (صربا .)۵۸۷ :1343 ،سرامماررزو صرفوی هرم بر ین

مضررمون درمررورد وی سررخن مررکگوی ر « :وز بررکر زودههررای رراروز وسررت ،در ومانررت و
روستقلمک در وین قلمرو بک ریش و ونباز ،م تک وست که در دفترخانۀ همایون به وسرتافای
دفتر خاصۀ ریفه سروفروز وست» (.)9۵ :13۸4
عب یباش با توجه به رویط حاکم و تف ر ااشب در وین دوره ،بهمثابرۀ برخرک دیگرر وز

مورخان وین عه روی رد عمرومکنگراری پراش گرفتره 1و در ت ملرهوالخبرار 2کره وز یرش
مق مه و چهار باب تش ا

ه وست ،حوودث عاشم رو وز آاراز آفررییش ررو و بره سرام

9۷9ق خاتمه مکده ؛ با وین تفاوت که وین روی ررد وز تراریخنگراری در عهر صرفویان بره
گونهوی تاریخنگری ق سک ب م

ه وست و بروساس آن تاریخ بره سررمیکم مقصرود ،یعیرک

ظهور یش میجک و مج ّد که پاد اهکِ آرمانکِ صفوی وسرت ،میتهرک مرک رود .درووقر  ،برا
ظهور وین گروه وز ون یشمی ون وست که دور صفوی در مقایسه با دورههای دیگر در زمایرۀ
تاریخنگاری با روی ردهای مختلف وزدورههای پویا و پربار بهحساب مکآی .
وشبته ،بهنظر مکرس مهمترین بخشهای وین کتاب مق مه و باب چهارم آن با

کره در

مق مه عب یباش به ذکر معیای تاریخ و آااز آفرییش پردوخته وست و درووق فلسفۀ تراریخ
وز دیر گاه خررویش رو تشررری مررککیر و بررا وسررتفاده وز برهرران وجرروب و وم رران برره وروئررۀ
باوردو تهای خود در وثبات وجود خ وون مکپردوزد و در باب چهارم که وز چهار بخرش

 .1وگرچه علهآشاساا کویان ( )32 :13۸۷وین مسرئله رو مغفروم گ و رته ،و ت ملرهوالخبرار رو تراریخک سلسرلهوی دونسرته
وست.

 .2نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش به مار  ،3۸90و نسخۀ خطک کتابخانرۀ مجلرس روروی وسرالمک بره رمار ۸401؛
وشبته بای توجه دو ت که عب وشحسان نوویک فقط بخش مربوط به دور صرفویۀ ت ملرهوالخبرار رو تصرحا کررده وسرت.

بیابروین به میظور رو ن کردن میظومۀ ف ری عب یباش ،بررسک سایر قسمتهرای ت ملرهوالخبرار ضرروری مرکنمایر .

تأکا وی بر تش نسخه بودن وین کتاب ناک ن تۀ دیگری وست که سبب سهو دیگر محققان درمورد وین وثر ر ه وسرت
( ثووقب۵1 :13۸1 ،؛ آروم.)21۷ :13۸۵ ،
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تش ا

ه وست ،در بخش ووم به باان حام عاشم بع وز رحلت حضررت محمر (ص) ،در

بخش دوم با عیوون «مقاشه والوشک» به تاریخ عراشم وز رحلرت حضررت رسروم (ص) ترا زمران
اابت صغروی حضرت صاحبوشکمان (عج) ،در بخش سوم با عیروون «مقاشره وشثاناره» بره باران
حام عاشم در زمان اابرت کبرری ،و در بخرش چهرارم یعیرک «وشخاتمره» بره «ذکرر بعضرک وز
خصوصاات که نووب کامااب مل وتک ونتسراب راهک ظر وشلّهرک وز دیگرر سرالطان بره آن
ممتازن » (عب یباش اروزی ،نسخۀ خطک کتابخانۀ مجلس ،مق مه؛ نسرخۀ خطرک کتابخانرۀ
ملک ملش ،مق مه) مکپردوزد.
در وین کتاب که با نثری سراده و فرارا وز شفر پرردوزیهرای ودیبانره و در دور تبعار و

وعت اف وجباری در وردبا  1و بقعۀ اخصفک تأشاف و به پریخان خانم ،دختر راهتهماسرب
ه یه

ه وست (همان ،)99 :13۶9 ،عبر یبارش هر ف وز ترأشاف خرود رو ویرنگونره باران

مکدورد:
چون وین کمایۀ ضعافوشبضاعه که گوش جانش وز ن وی وقوفکوی قر وسرتحبت
من عب ی مملو وست و کریمۀ عظامۀ «ون فک خلق وشسرمووت و والر

و وخرتالف

وشلا و وشیهار آلیات الوشک والشبراب» (آمعمررون )90 ،در مقصرور دمرااش متلروّ
گاهک در وثیا مطاشعات بر کتب تاریخ و سار نظر مکونر وخت ،مالحظره نمرود کره
کتبک که در ماان وست ،وز وصوم مسائ ح مک و کالمک که مقصرود وز تحقارق و
یقان همان وست ،خاشک وست و م ور بر قوم عامۀ مورخان نهادهون ؛ بل ره وکثرر آن
وز حلاۀ ص ق و صووب عاری وست و چون وکثر در زمان وه سیت ترأشاف یافتره و
مؤشفان م وهیات نمودهون  ،به خاطر رسانا که کترابک معمّر علاره مووفرق ووقر بره
میاظر و مسام ووشکوالشباب رسان (همان ،نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش.)3 ،

بهنظر مکرس با ت اه بر وین باور وست که وی در قاشب نویسی هوی ومانتدور تقریباً همرۀ

میاب موردوستفاد خود ( 44میب ) رو در متن ت ملهوالخبار نام برده وست .وزجملرۀ ویرن میراب

مکتوون به جهانگشای جوییک ،سیک ملوک والر

و والنبارا ،تراریخ گکیر ه ،نکهرهوشقلروب،

آثاروشباقاه ،تاریخ وصاف ،اهیامه ،وش ام  ،و معجموشبل ون و اره کرد .بهعرالوه وی رو بایر
 .1علهآشاساا کویان ( )21 :13۸۷معتق وست که ت ملهوالخبار در قکوین تأشاف

ه وست.
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ون یشمی ی چی وجهک بهحساب آورد؛ زیرو در کیار تاریخنویسک در سرااقدوری و سررودن
عر ،بهخصوص مثیوی و جرووب گفرتن خمسره بره پارروی وز نظرامک و ومارخسررو دهلروی
(ساممارزو صفوی )1۸۸ :13۸4 ،ناک توونایک دو ته وست:
با عرربرر ی وز طررریق تعجب مصرراحبک

گفت وی به نظم چابش و وی در حساب چست
(عب یباش اروزی.)121 :13۶9 ،

وزجملۀ وین سرودهها ،مجموعههای روضهوشصفات و صری وشملش و در حر ود دههرکور

بات اکم رو مکتوون نام برد .وین توونایک در سرودن مثیوی برهگونرهوی وسرت کره در کتراب
صری وشملش وی نام همۀ عمراروت ،وبیاره ،مقرابر ،مارادین وطرروف مقبرر راخصرفکوشر ین

وردبالک و همچیان تمام ومالک و وروضک و خانهها و حمامها و دکانها و قیاتها و هرر چارک
دیگری رو که وز آااز ظهور صفویه وقف مکور جر برکر

ویشران یرا ووالد وی ر ه برود،

بهتفصا ذکر کرده وست .همچیان ،در روضهوشصفات به توصاف براا سرعادتآبراد قرکوین
(میشک قکوییک )221 :13۸۷ ،هیگام ونتقام پایتخت وز تبریک به ویرن رهر پردوختره وسرت کره
رراهتهماسررب و بکرگرران و ومررروی صررفوی در آن ،عمرراروت و کرراصهررایک رو ویجرراد کردنر
(عب یباش اروزی)30 :19۷4 ،؛
و نووب کامااب به دوروشسلطیۀ قکوین بازگشته قشالمشک فرمودن [ ]...و طرح باا و
دوشتخانه در آنجا ون وختی  ،به مهرمتررین وصرفک [ ]...و ویرن فقارر در صرفت آن
عماروت و بااات پیجهکور بات کتابک مشتم برر پریج مثیروی موصروف بره جیرات

ع ن به نظم آورد (همان.)94 :13۶9 ،
بهنظر مکرس دقت و تأکا عب یبارش برر توصراف چگرونگک عظمرت و گسرتردگک
بیاها ،کاصها ،بااها و دیگر آثار وین دوره ،برهویرژه در رهر قرکوین ،وز وجروه آرمران رهر
موردنظر وی نشئت گرفته با « .یونسخران و [ ]...در دوشرتخانرۀ مجر قرکوین ترکئان بره
رف پابوس رسا ن » (همان.)1۶2 ،
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بر همان وساس مکتوون عب یباش رو مورخک اعر بهحساب آورد؛ زیروکره بسرااری وز
آثار وی ،بهخصروص مثیرویهرای ذکر ر ه ،وسرالهوی در خر مت باران تراریخ و درووقر ،

ت ملهوی بر ت ملهوالخبار وست .ومان وحم روزی ،مؤشف ت کر هفت وقلرام ،در ویرن زمایره
مکنویس « :عب یبارش در راو ترسر و علرم سرااق رهر آفراق بروده و هرگراه وز رغ

نویسی گک فروات یافتک ،متوجه به عر گفتن مکگشت؛ چیانچه دومرتبه تتب خمسه نمروده
و دیوونش زیاده وز دههکور بات بود» (روزی.)23۶ :13۷۸ ،
ن تۀ درخورتوجه درمورد تاریخنگاری عب یباش ویی ه عب وشحسان نوویک معتق وسرت

ی ک وز دو کتاب ت ملهوالخبار و جهانآرو وز روی هم یا هرردو وز روی وثرر سرومک نگا رته
ه وست (عب یباش اروزی )23 :13۶9 ،و در مقایسۀ ماان وین دو کتاب و راره مرککیر

که عب یباش مطاشب کتاب قاضک کا ک رو به سرقت برده و آن رو تصررفک نا راانه دونسرته
وست (همان.)2۷ ،
 .۳شاخصههای تاریخنگاری و تاریخنگری عبدیبیک شیرازی

بکتردی  ،ماهات علم کالم بهعیوون یش معرفت پاشرایک برهگونرهوی وسرت کره حروزههرای
مختلف زن گک ونسان م هبک رو تحت تأثار خود قرور مکده ؛ بیابروین مورص مر هبک نارک وز
وین تأثارپ یری به دور نخووه بود .به عبارت دیگر ،تاریخنگاری هر مورص ورتباط زیادی با
آموزههای کالمک و فلسفک وو دورد؛ درنتاجه با دگرگونک و تغاار در مبانک معرفت یاختک و
وزجمله مبانک معرفت یاسک کالمک ،نو تاریخنگاری وو هم تغاار خووهر کررد (حضررتک،
.)1۵۸ :13۸1
بیابروین ،درخصوص تعلامات و آموزههای آاازین عب یباش ،برهعیروون یرش معرفرت
پاشایک که در

گاری ونگارههای تاریخنگاری و تاریخنگری وی تأثاروتک مهرم برجرای

نهاده وست ،بای به دورهوی توجه ود که وو در محضر ی ک وز بکر ترین فقهای راعه در

وبت وی ح ومت صفویان ،یعیک علکبن عب وشعاشک کرکک ،1تلم کرده وست و ظاهروً پرس وز

آموزشهای م هبک نکد وین فقاه برجسته وست که بهعلت بهوجود آم ن مش التک که خرود
 .1ملقب به محقق ثانک و اخوشطائفه (آقاجری.)131 :13۸9 ،
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ب ر ون و رراره دورد ،در وودی آمرروختن علرروم دیگررر و ب رهخصرروص علررم سررااق وورد ر ه
(عب یباش اروزی )3 :19۷4 ،و در زمر دیوونساالرون و وه قلم دربرار صرفوی درآمر ه
وست:
چون بع وز ووقعۀ چوهه سلطان ،خانخانم می وحۀ وی رو [ ]...حسانخان به حباشرۀ
خود درآورد و ووش وین کمایه به آ یایک خانم مکبور بع وز چوهه سلطان به سلسلۀ
حسانخان مربوط

 ،فقار رو تربات فرموده ،وز مالزمت م ورس و مصاحبت طلبه

و تلم خ مت اخ علکبن عب وشعاشک برآورده ،بره سمرمت وزورت راهکوده مرالزم
درگاه ساختی (همان.)1۷ :13۶9 ،

بیابروین ،بهنظر مکرس بخش عم هوی وز معرفت ف ری عب یباش ،بهعیوون مرورخک وز
خانوود ون یشمی ون م هبک ،بهخصوص وعتقاد به مه ویت ،درزمایۀ مشروعاتسرازی برروی
ح ومت صفوی تحت تأثار آموزههای کالمک و فهم دییک وی قرور گرفته و ویرن آمروزههرا

در نو تههای وو ،وزجمله در ت ملهوالخبار بازتاب یافته وست .در همان ورتباط و قب وز وروئرۀ

وین اخصهها در تاریخنگاری عب ی بارش بره عیاصرر مشرروعاتبخرش ح ومرت صرفوی

و اره مک ود که بروساس تقسرامبیر ی و تعراریف رویرج عبرارتونر وز :ناابرت ومرام اایرب
اعاان؛ موقعات ظ وشلّهک؛ مر ی طریقت صوفاانۀ صفویه (آقراجری۵۸ :13۸9 ،؛ کرویان،
.)۵ :13۸۷
 .۴شاخصههای تاریخنگریِ عبدیبیک

 .1-۴موعودگرایی

موعودگرویک یا میجکگرویک ون یشهوی اایتونگار ،آخرروشکمرانک و تغاارخووهانره وسرت کره
نوی دگرگونک در جهان زوومیافته و نرامطلوب موجرود رو مرکدهر  .موعرودگرویک فرجرام

جهان رو پس وز بروز عالئم دهشتیاک و مهاب ،بهسمت جهانک سامانیافته و ق سک مکدونر
و آیی هوی زرین و رو ن بروی پایان تاریخ ترسام مککی که در آن با ظهور میجک ،جهرانک
نو ،سر ار وز ومیات و هماهیگک ق سک ماان آسمان و زمان بهوجود مکآی  .بر همان وسراس
و برپایۀ وین نگرش وست که عب یباش با وروئۀ ووه متع د وعتقاد ترام و تمرام خرود رو بره
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وین مؤشفه وثبات مککی  ،وز پاد اهک صفوی بهعیوون دوشت آخروشکمانک نام مکبرد ،و معتقر

وست که وین دوشت به عصر پریشانک و مر وم 1و مضرار( 2عبر یبارش راروزی)33 :13۶9 ،
پایان خووه یافت( » .همان« .)۶0 ،در نهص وسک [ ]...برر سرریر سرلطیت جهانبرانک جلروس
فرمود ،و چون آخروشکمان به حساب جم مووفرق تراریخ وسرت ،سرلطیت آخروشکمران بره آن

وعلکحضرت مخصوص وست
عب یباش اروزی (نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش )2۶ ،تراریخ وسرالم رو نره بروسراس
دورهبی یهای رویج و معموم ،بل ه بروساس ون یشههای اعاانۀ خود به دورون پراش و پرس
وز اابت ومام دووزدهم اعاان تقسامبی ی کرده وست و زمان پاد اهک صرفویان رو میسروب
به ومام زمان (عج) که بهترین زمانهاست ،مکدون  .وز ویرن میظرر ،وی بره ح ومرت صرفوی
نوعک نگاه موعودگرویک دو ته و بهصروحت معتق وست که دوشرت صرفوی دوشرت آرمرانکِ
متص به قاام حضرت مه ی (عج) بوده ،و صفویان بهعیوون مق مره وشجراش صراحبوشکمران
(همان )3۵ :13۶9 ،و نووب آن حضرت آم هونر ترا ررویط ظهرور موعرود مروردنظر وی و
جریرران ف ررری ااشررب آن عصررر رو فررروهم آورنر «و رووج دیررن محمر ی و رونررق مر هب
وثیکعشری [ ]...به مرتبهوی رسا کره زمران مسرتع آن ر کره صراحبوالمرر شرووی ظهرور
بروفروزد» (عب ی باش اروزی۶0 :13۶9 ،؛ املو .)2۶۶ :13۷1 ،وشبته ،عب ی باش در سربب
اابت ومام زمان (عج) وعتقاد دورد که «ببای دونست که سربب حرمران خلرق وز ومرام زمران وز
جانب خ وی ناست؛ بروی آن ه خالف به مقتضای ح مت وز خ وی محام وست و وز جانب
ومام هم ناست؛ بروی آن ه عصمت ومام مقتضک ظهور وست ،به رط آن ره مرانعک نبا ر ترا
وح ام وشهک بر رعات جاری سازد؛ وما تا رط صورت نپر یرد و ظهرور صر ور ناابر  ،پرس
میحصر وست در ویی ه حرمان خلق وز ومام ،وشبته وز جانب خلق با

و وطوور خلرق و سرلوک

ویشان با ومام» (عب یباش اروزی ،نسخۀ خطک کتابخانرۀ مجلرس .)۸4 ،بیرابروین ،در ترالش
بروی وثبات ایستگک صفویان در برطرف کردن وین حرمان مکنویس :

 .1شغکش (معان)40۵9 :13۷1 ،
 .2زیان ،گکن ه (همان)41۸3 ،
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و چون سلطان زمان صاحب ومر علاه صلووت وهلل وشملش وشمیان اائرب وسرت ،حرق
آن وست که وز سلسلۀ علاۀ علویۀ فاطماه ،خصک که قابلات وین ومر دو رته با ر ،
در ماان بی گان خ وی ح م ومام زمان رو جاری سازد ،و خالیق رو [ ]...روهیمای به
م هب حق وثیکعشری نمای که بر سریر سلطیت جلوس فرموده ،به وجروی وح ام
قائم آم محم قاام نمای (همان.)34-33 :13۶9 ،

با توجه به همان جایگاه و موقعات تعریف ه برروی پاد راهک صرفوی در ونگرارههرای
عب یباش وست که وی ویشان رو «مؤی من عی وهلل» (همان )2۷ ،و ظهور ان رو وع ص ق
خ وون دونسته وست« :وشحم وهلل وش ی ص ق وع ه [( »]...همان)42 ،؛ برهطروریکره درنتاجرۀ
وین وع ه ،وئمه ناک به ویشان توجه خاص مب وم دو تهونر « :آن حضررت -حضررت مهر ی-
کمر زنجارش رو گرفته ،سه مرتبه وو رو وز زمان بردو ته ،باز بر زمران گ و رت و کمررش رو

به دست مبارک بست و به دست مبارک تاج بر سرش گ و ت» (عراشمآروی راهوسرماعا ،

 )4۶ :13۸4و در تأکا بر همان ونگارههاست که درمرورد تصرمام راهوسرماعا بره هیگرام

خروج وز الهاجان و در پاسخ به مخاشفان قاام زودهیگام وی ،معتق وست کره «آن دیرنپیراه
جووب فرمود که وز عاشم باال مأمورم و در وین نهضت مع ورم» (عب یباش اروزی:13۶9 ،

3۶؛ ومایررک هررروی۷۸ :13۸3 ،؛ ع راشمآروی صررفوی۶3 :13۶2 ،؛ جهانگشررای خاقرران:13۶1 ،
.)14۷

به عبارت بهتر ،قهرمان جامعۀ آرمانک عبر یبارش پاد راه صرفوی وسرت کره برهمیظرور
وصالح وض موجود و تربات وطوور و سلوک خلق مأموریرت دورد؛ زیروکره وطروور و رفترار
خلررق ،عر متحقررق جامعررۀ آرمررانک رو سرربب گردیر ه وسررت« ،و بعر وز آن ،خررود مر تهررا
هرجومرج روی نمود تا قضاۀ صادقۀ جا وشحق و زهق وشباط (وسرو  )۸1 ،وز حجاب ترووری
گشود» (عب یباش اروزی13۵ :13۶9 ،؛ افاری )2۶4 :1343 ،و با ترالش و جهراد پاد راه
صفوی بود که «به صاق

مشار جهرانگار [ ]...رنر

ظلمرت ظلرم و ابرار ون رار وز مررآت

روزگار مرتف و میقط مکگشت» (عب یباش اروزی . )3۶ :13۶9 ،ای برا توجره بره ویرن

رویط وست که مؤشف جووهروالخبار مکنویس « :چرون عرروق و کرمران و فرارس برهدسرت

قکشباش درآم  ،محیت و فقت وز ماانۀ رعات باش لاه برفت و رأفرت و فروارت آمر [ ]...و
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فتیه و آ وب به اار وز زشف و حام محبوب جایک دیگر مان » (میشک قکوییک.)121 :13۸۷ ،
ملشوششعروی بهار وضعات وین عصر پریشان رو وینگونه تشری مککی :
ه بود ،بیاۀ علمک و ودبک و وخالق وجتماعک و فرهی

ویرون تمام

کشور به ق ری ضعاف

عمومک در وین

ه بود که هرگاه به طباعت ووگ و ته مک  ،چرارهپر یر

نبود [ ]...و ویروناان ی ک وز آن ت انهای تاریخک رو بره خرود دودنر (بهرار:13۷1 ،
.)2۵1-2۵0

بیابروین ،عب یباش اروزی ( )33 :13۶9صفویان رو وز یش سو ،دوشت آرمانک برحقرک
مکدون که ناابت ومام زمان (عج) و حلقۀ وتصام به قاام صاحبوالمر رو برعهر ه دورد؛ نارابتک
که تا هیگام ظهور در وختاار ان قرور خووه دو ت و وزسروی دیگرر ،سرایر ح ومرتهرا رو
جائر و فاق مشروعات بهحساب مکآورد .برپایۀ ویرن نگررش ،عبر یبارش (همران )3۵ ،در
ماان ح ومتهای دور وسالمک در ویرون فقط درمورد آمبویره و سررب ورون نگر رک مثبرت
دو ته ،ح ومت ویشان رو وز دویر ح ومتهای جائر بارون دونسته ،مطاشب مربوط بره تراریخ
آنها رو بهگونهوی درخرور وروئره کررده و نو رته وسرت« :ذکرر آمبویره رحمرهوهلل کره راعۀ
وثیکعشری بودن » (همان ،نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش )13 ،یا «سرالطان آمبویره کره وز
طایفۀ محقۀ وثیکعشری بودن » (همان )3۵ :13۶9 ،و زمان ح ومت آنهرا رو زمرانک رریف
مکدون « .در زمان ریف ویشان ،م هب اعۀ وماماۀ وثیکعشریه رووج یافت و علمرای محقره
و مجته ون عاشکرتبه ،تصاناف اروی عاشمآروی بره یمرن تقویرت ویشران پردوختیر » (همران،
نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش )1۵ ،که میظور وز تصاناف ارو ،مهمترین میاب فقهرک راعه

یعیک وش افک ،من الیحضره وشفقاه ،ته یب و وستبصار وست کره فقهرای برکر

راعه ،یعیرک

کلایک ،اخ ص وق و اخ طوسک آنها رو تأشاف کردهون (آقاجری.)24 :13۸9 ،
وشبته ،درمورد مالح

صباحاۀ وسماعالاه وین دی گاه بهگونهوی مشخص تغاار مرککیر و

حتک میفک مک ود؛ تاجایککه رو ح ومت ویشان رو آااز فسراد مرکدونر و آنجرا کره وز
حوودث دور قاادت حسن صباح سخن مکگوی  ،وی رو ملح ی وز نس ذونووس مکنام و

حتک در نفک آرو و عقای ویشان کتاب دیباچهوشباان رو تأشاف مککی (عبر یبارش راروزی،

 / 116تاریخنگاری و تاریخنگری عبدیبیک شیرازی در تکملهاالخبار

نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش )12۷ ،و وسماعالاان رو وصحاب وخر ود در معیرک میفرک آن
برمک مارد .ن تۀ مهم ویی ه با توجه به تغااروتک کره حسرن نومسرلمان در روی ردهرای ویرن
گروه بهوجود مکآورد ،وز دور وی به نا ک سخن مکگوی (همان ،نسخۀ خطرک کتابخانرۀ
مجلس .)۷3 ،بهعالوه در نگر رک قابر تأمر صرفاریان رو خانر ونک راعهمر هب محسروب
مککی و با عیوون «ذکر طبقرۀ آمصرفار کره راعۀ وثیرکعشرر بودنر » (همران ،نسرخۀ خطرک
کتابخانۀ ملک ملش )401 ،وز ویشان یاد مککی و آنجا که بره بحرث وز مغروالن مرکپرردوزد،
معتق وست« :م تک کفار مغوم تاتار در ملرش وسرتاال دو رتی ترا ارازونخران ررف وسرالم
دریافت و بع وز وی سلطان مبرور ،خ وبی ه سلطان محم وشجایتو ،نظر تحقارق گشروده ،روه
م هب اعۀ وثیکعشریه به عاشماان گشود» (همان.)3۵ :13۶9 ،
 .۲-۴تأویلگرایی

درخصوص توجاه بسرااری وز وقرای و حروودث ویرن عصرر ،تراریخنگرارون بره تأویر روی
آوردهون  .درووق  ،تأوی نوعک مصادره به مطلوب وز حوودث تاریخک برجسته ،آیات قررآن
و وحادیث وست؛ بهطوریکه برروی مثرام رأن نرکوم برخرک آیرات ،موردوسرتفاد مورخران
درخصوص رخ ودها و حوودث خاص قرور گرفته وست .درووق  ،نتایج حاص وز تأویر ِ هرر
مررورص نشرراندهیرر بارریش سااسررک و زیسررتم دییررک وی وسررت .در همرران برراره در میرراب
تاریخنگاری دور صفوی و در تباان مشروعات پاد اهکِ ویشان ،وین تأوی گرویک برهکررّوت
مطررح ر ه وسررت .در ویرن ماران عبر یبارش نارک درخصرروص برخرک وقرای ذکر ر ه در

ت ملهوالخبار بهمیظور وثبات وضعات متمایک و برتر پاد اهک ویشان به تأویر روی مرکآورد
و اه مثامهایک وروئه مککی  .وزجملۀ وین رخ ودها ووقعۀ شش رکشک عثمانکهرا بره ویررون و
گرفتار

ن در سرمای

ی آذربایجران وسرت کره درنتاجرۀ آن عثمرانکهرا دچرار تلفرات

بسااری مک ون و عب یباش ( )۷۸ :13۶9در تباان آن وز قصص قرآنک نظارر دوسرتان قروم
عاد و ثمود که بهسبب اضب وشهک دچرار صراعقه ر ن و نارک وضرمحالم ششر ر وبرهره بره
هیگام هجوم به م ه و نابودی نمرودیران برا حملرۀ پشرههرا وسرتفاده کررده وسرت .همچیران،
ست صفویان رو در جی

چاش رون بهمثابۀ

ست سپاه وسالم در اکو حیران کره نا رک
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وز ارور مسلمانان بود ،دونسته و چیان تباان کرده وست« :و در چاش رون خوی ،بران وشفرریقان
و در آن معرکه بهسبب ون ک اروری که دورمراشخران راملو و دیگرر ومررو رو

جی

بود ،مث اروری که ووم مرتبه وسالماان رو در اکو حیان بود ،چشمزخمک بر شش ر قکشباش
رسا » (همان )۵4 ،و ناک «پروونجات مشتمله بر وستحضرار میتظررون ظهرور آن وعلرکحضررت
که مق مۀ ظهور حضرت صاحبوشکمان وست ،به هر جانب رفت و عسراکر میصروره مرووزی
دووزدههکور کس ،مووفق آنچه حضرت رساشتپیاه صلک وهلل علاه و آشه خبر دوده برود ،جمر
ن » (همان.)3۸ ،
وز دیگر رخ ودهایک که عب یباش در تباان و تأوی آنها وز نشرانههرای تراریخک بهرره
گرفته وست ،مکتوون به وین موورد و اره دو ت :وی نقش و وظافۀ تبروئاان رو به هیگام تبلار
تشا در وبت وی ح ومت صفویان همانی نقش حضرت وبروهام در
(همان ،)40 ،یا به هیگام جی

ستن برتهرا مرکدونر

تنبهتن اهوسماعا با ووشماشقوچوالرک در جیر

چاشر رون،

بر وین باور وست که «نووب حا ری ونتساب وز وو وجتیاب نفرموده ،ق م جرئرت پراش نهراده،
ووشماشقوچوالک رو بیابر و جعات قرییۀ عمرو عب ود بود ،مشرار برر فررق زده ترا سرایه فررق
کردن » (همان ،)۵۵ ،و ورود اهوسماعا به وویماقرات وسرتاجلوها رو برا ورود پارامبر وسرالم
(ص) به م ییه به هیگام هجرت قااس مککیر و مرکنویسر « :علرک وشصرباح [ ]...وز صرحبت
حمکهباش م کور به وستقبام تافته ،آن وعلکحضرت رو به طریقک که ونصار م ییرۀ رریفه،
حضرت رساشتپیاه رو به م ییه بردن  ،پایکوبان و سرودگویان به ماان قروم خرود بررده ،بره
مقام جانسپاری درآم ن » (همان.)3۷ ،
وشبته ،وینگونه تباانها مختص دور پاد اهک صفویان نبروده ،درخصروص برخرک وقرای
قب ر وز ح ومررت ویشرران ناررک برره تأوی ر و تبارران پردوخترره وسررت .وز آن جملرره در تشررری
ششر رکشررکهررای حار رمارزوی صررفوی برره ررروون ،رررووناان رو وز تبررار یکیر مررکدونر و
مکنویس :
اازیان حا ری م هب ار ار ،مشرار ذووشفقرارآثرار برر یکیر یان ساسرانکتبرار
ررروون رراه نهرراده [ ]...فرررصیسررار ناب ررار کرره ررئامت یسرراریه فرخی ر گک وز نررام
قاوتونجامش برده بود و باوجودآن ه وز نس یکی بن جون بود ،وقت و به یکیر بن
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معاویه کرد ،قص سلطانحا ر حسایک نموده بود ،با باستهکور سوور و پااده -ع د
یکی یان کربال -در بروبر آم و جی

درپاوست (همان.)3۸ ،

عب ر یباررش در بحررث دعرروتهررا و ونتصرراب مقامررات کشرروری و شش ر ری ،بررکهررا
شو بههوی وین فرومان و ونتصابات رو بهمیکشۀ دستوروت آسمانک دونسته و در موورد متعر د
بر وین ومر تأکا کرده وست« :حمکهباش فاجوالک وستاجلو ،حسبوشفرمران قضرا جریران ،بره
مژد وقو دوشت تشریف همایون ماان ویشان رفته» (همان« ،)3۷ ،خلفا باش طراشش وز زبران
وشهام باان نووب خاقانک به سممت خلافهوشخلفایک موسوم گشته بود» (همران .)41 ،درحقاقرت،
مقام پاد اه صفوی در وین ونگاره بهنحوی تباان مک رود کره مشرروعاتیرابک سرایر ورکران
نظام ،مقامات ،و میاصب وز وین مقام نشئت مکگارد (آروم .)33۸ :13۸۵ ،در وین خصوص تا
جایک پاش مکرود که حتک مخاشفت با ح م و فرمان پاد اه صفوی رو برهمثابرۀ مخاشفرت برا
ح م خ وون  ،پاامبر و ومام معصوم تلقک و ورت ود به مار مرکآورد (عبر یبارش راروزی،
.)3۸ :13۶9
عرر م وو معمار ملش و عق وو معاار علم

رأی وو مرآت نصرت ،قصر وو مش ات نرور
(همان ،نسخۀ خطک کتابخانۀ مجلس)23 ،

عب یباش برپایۀ همان باور در کیار ق سک کردن مقام و موقعات پاد اه صرفوی ،برروی
وی مقام عصمت ناک قائ مک ود ،در وین زمایه حتک کار رو به مباشغه مککش و برا ت اره برر
وین مبانک پاد اه صفوی رو وز عترت پاامبر وسالم (ص) بهحساب مکآورد« :فالیکوم ک وشش
یظهر ثم ی ف وشظفر وشک رج من عترتک یقروم براشحق و یعمر بره؛ و ویرن خبرر حرق وسرت»
(همان )3۵ ،و در موورد متعر د درصر د وسرت وجرود رفترار ونسران کامر در قاشرب پاد راه
صفوی رو وثبات کی (ساوری)44 :13۸۵ ،؛ ون یشهوی که در و عار راهوسرماعا برا تخلرص
«خطایک» ناک میع س

ه وست (بیانک۷1 :13۸0 ،؛ صفا )424 :13۷0 ،و مشخصاً در وین باره

در سفرنامۀ وناکیان در ویرون آم ه وست که «نام خر و رو در سروسرر ویررون فرومروش کررده و

فقط وسم وسماعا رو به خراطر سرپردهونر » ( .)430 :13۸1وی حترک بره ترامن و تبررک نرام

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 119 /

دووزده ومام اعه ،دووزده ویژگک و صفت رو بروی اهتهماسب صفوی برمک مارد و وعتقاد
دورد که فقط پاد اه صفوی دوروی وین ویژگکهاست (همان.)1۶9-1۶۷ :13۶9 ،
 .۳-۴اندیشههای ایرانشهری

جیبههای مختلف ون یشرۀ ویرونشرهری نظارر عر وشت ،ظر وشلّهرک و و راره بره مفراهامک مانیر
ویرونزمان و مماشش محروسه نکد ون یشمی ون ویرونک ،بهخصوص مورخان ،برهمیظرور توجاره
وعمام و رفتار ح ّام و پاد اهان وز وهمات بسکویک برخوردور بوده وسرت؛ برهطروریکره ویرن
مؤشفهها در بسااری وز میاب و نو تهها جک الییفش ون یشۀ مورخان محسوب مرک رون  .در
همان زمایه آثار تاریخنگاری و ون یشههای مورخان عصر صفوی رو بای وزنظر گ رونر کره
بهمیظور وین توجاه ،عیاصر ذکر ه با درجات وهمات متفاوت در آنها مشراه ه مرک رود.
در وین ماان و با توجه به موضو وین نو تار ،ونگرارههرای ویرونشرهری عبر یبارش راروزی
موردبررسک قرور مکگارد .عب یباش بهمثابۀ دیگر مورخان ویرن عهر وز ویرن مؤشفرههرا در
نو تههای خود وستفاده مککیر و برمبیرای آن برروی ویشران گونرهوی فررّه قائر مرک رود و
مکنویس « :علک وشصباح نووب توفاق ویاب اهک ظ وشهک خل وهلل مل ره و سرلطانه و وفرا
علک وشعاشمان بره و ع شه و وحسانه [( »]...عبر یبارش راروزی12۷ :13۶9 ،؛ ومایرک هرروی،
33۵ :13۸3؛ قکوییک .)2۷2 :13۸۶ ،درووق  ،برا وسرتفاده وز عیاصرر ون یشرۀ ویرونشرهری نظارر
ع ر وشت« -بررر سرراحت وحررووم جما ر برویررا کرره در ظ ر مع ر شت و ور ررادش آرما ر هون ر »
(عب یباش اروزی -)99 :13۶9 ،و موقعات و جایگاه ظ وشلّهک ،صراحبقرونک و فرهمیر ی
اخصۀ دیگر مشروعات پاد اهک صفوی رو توجاه مککیر ( .همران،۷3 ،۷1 ،۶۵ ،۶0 ،۵۸ ،
 1۶2 ،1۶0 ،14۸ ،143 ،۸1و 1۶۵؛ میشک قمک214 :13۸3 ،؛ وفو تهوی نطیکی.)۵۵ :13۵0 ،
هم زیور و زین دین و دوشت

هم قره عان ملش و ملت

هم پرررتوی مرهررر پاد رراهک

همسررایۀ سررایۀ وشررهرررک

(عب یباش اروزی ،نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش.)23 ،
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با تأکا بر وین ونگارهها ،وی بارهرا وز وصرطالحاتک نظارر ویررونزمران ،سررزمان ویررون و
مماشش محروسه وستفاده مککی که نشان وز وجود جیبههایک وز خودآگاهک ملک و تراریخک
در تف روتش دورد؛ بهطوریکه ویرن تف رر ویررون و ترورون رو برهعیروون دو حروز تراریخک-
جغروفاایک متمایک و مشخص درنظر گرفته و ویرون ،عثمانک و وزب ران رو مصرادیق آن دونسرته
وست (همان32 ،؛ همان 1۶2 ،1۶0 ،1۵9 :13۶9 ،و )1۶3؛ بهخصوص در بخشهرای مربروط
به تاریخ مغومها ،اکنویان ،وزب ان و عثمانکها که درووق اارویرونک هستی  ،با تأکار برر برار
معیایک قاب تأم و توجه مخاطب ،وز وصطالحات فوق بهره مکبرد .بروی مثرام آنجرا کره در
عه محم خوورزمشاه کراروون بازرگرانک مغروم بره ویررون فرسرتاده مرک رود ،مرکنویسر :
«[چیگارک] جمعررک وز معتمر ون خررود جهررت وبتارا تیسرروقات و تبرکررات ویررونزمرران همررروه
خووجهوحم خجی ی به ویرون فرستاد» (همان ،نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش )101 ،و پس
وز قت بازرگانان مغروم وزسروی اایرخران بره وتهرام جاسوسرک مرکآورد« :ویرن خبرر کره بره
چیگاکخان رسا  ،بهها وجه گیجایش تغاف و تهراون ن یر ه [ ]...متوجره ویررونزمران ر »
(همان .)102 ،همچیان ،در بخشک که دربار تبلار و تررویج تشرا در زمران سرلطانمحمر
ووشجایتو ،ویلخان مغوم ،سخن مک گوی  ،معتق وسرت« :دیگرر محرام وز مماشرش محروسره،
خووه به ت لاف سلطانمحم قبوم م هب کرده بودن و خووه ن رده بودن  ،در تاره ظالشرت
مان ن » (همان ،نسخۀ خطک کتابخانۀ مجلس )110 ،و وز ونتخاب هالکرو برهعیروون ویلخران و
حاکم ویرون وزسوی دربار مغوم ب ین ترتاب یاد مککی « :هالکرو رو شقرب ویلخرانک دوده ،بره
جانب ویرونزمان فرستاد» (همان .)103 ،دربار ح ومتهای ویرونک بعر وز وسرالم وز وبتر وی
قرن سروم هجرری تشر ا ح ومرت طاهریران رو آاراز وسرتقالم ویروناران وز خالفرت بغر ود
مکدون و مکنویس « :تج ی سلطیت به رسم سالطان عجم

؛ زیروکره طراهر در خروسران

دم وز وستقالم زد» (همان .)۸۵-۸4 ،وین آگاهک تا جرایک ودومره پار و مرککیر کره ارکنان رو
بخشک وز جغروفاای ویرونزمان محسوب مککی و به هیگرام سرخن وز اکنویران و چگرونگک
گسترش قلمروی ح ومتک ویشان بهدرستک مکگوی کره «و در ویررونزمران وزجانرب ارکنان
سلطانمحمود دخ در خروسان کرد» (همان.)12 ،
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 .۵نتیجه

تاریخ نگاری بسااری وز مورخان دور صفوی وز مؤشفههای چی گانهوی تشر ا

ر ه وسرت

که بروساس آن مبانک آرمانک موردنظر ویشان ،یعیک ح ومت صفوی ،توجاره مرک رود .ویرن
مؤشفهها رو مکتروون عیاصرر پراش معرفترک و بخرش جر ویکناپر یر تراریخنگراریِ ویرن دوره
بهحساب آورد و آن رو نا ک وز تأثار زیستجهان مورخان صفوی دونست؛ زیروکه مورخران
وین عه ناک تحت تأثار وین زمایرههرا دوروی تفسرارها و تحلار هرایک دربرار ونسران و جهران
بودهون که آگاهانه یا اارآگاهانه در تاریخنگری ویشان ونع اس یافته وست.
در وین ماان ،مکتوون به تاریخنگری عب یبارش راروزی و راره کررد کره بروسراس آن

مشروعات صفویان رو در نو تههای خود ،بهویژه ت ملهوالخبار ،مطرح کرده وست .برر بیاران

وین نگرش و با ت اه بر عیاصر اعکنگری ،وی صفویان رو وورث برحق پاامبر وسالم ،نرووب
ومام زمان ،و دوشتشان رو حلقۀ وتصام به قاام صراحبوالمرر برمرک رمارد و معتقر وسرت کره
صفویان آم هون تا تاریخ ویرون رو که وز مسار وصلک خود خارج و دچار ونحروف

ه وست،

مج دوً به مسار صحا خود بازگردونی  .وز وین زوویه ،عب یباش دوشرت صرفوی رو مروهبتک
وشهک مکدون که پس وز تباهکها و ناهیجاریهایک که جامعۀ ویرونک با آن مووجه

ه ،ظهرور

کرده وست.
درحقاقت ،عب یباش وز ماان وین مؤشفهها باشرترین تأکار رو برر موعرودگرویرک دورد و
عیاصر دیگر ،یعیک تأوی گرویک و ونگارههای ویرونشهری ،در میظومرۀ ف رری وی وز وهماترک
ثانوی برخوردور وست .وشبته ،بهنظر مکرس که تحت تأثار آموزههرای راعاانه ،عبر یبارش
دیگر ونگار مقبوشاتبخش صفویان ،یعیک مر ی طریقت صوفاۀ صرفویه رو نادیر ه گرفتره
وست.
منابع
 آروم ،محم باقر ( .)13۸۵اندیشۀ تاریخنگاری عصر صفوی .تهرون :چاپ سپهر.

 آقاجری ،ها رم ( .)13۸9مقدمهای بر مناسبات دین و دولت
صفوی .تهرون :ونتشاروت طرح نو.

در ایتراع عصتر
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 وفو تهوی نطیکی ،محمودبن هر ویتوهلل ( .)13۵0نقتاوه اآلثتار فتی ككتر االخیتار.
بهوهتمام وحسان و روقک .تهرون :بیگاه ترجمه و نشر کتاب.
 - ومایک هروی ،وبروهامبن مارک جالموشر ین ( .)13۸3فتوحتات شتاهی .برهتصرحا
محم رضا نصاری .تهرون :ونجمن آثار و مفاخر فرهیگک.
 بیانک ،ومان ( .)13۸0صفویاع .ترجمۀ یعقوب آین  .تهرون :موشک.
 بهار ،محم تقک ( .)13۷1سبکشناسی .ج .3تهرون :ومارکبار.
 تقکوش ین کا ک ،محم بن علک ( .)13۸4خالصهاالشعار و زبدهاالفکتار .برهکو رش
عب وشعلک ودیب برومی و محم حسان نصاری کهیمویک .تهرون :ماروث م توب.
 ثووقب ،جهانبخش ( .)13۸0تاریخنگاری عصر صفوی .اروز :نوی

اروز.

 حضرتک ،حسن ( .)13۸1تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگتاری استالمی .تهررون:
نقش جهان.
 جهانگشای خاقاع ( .)13۶1مق مه و پاوست دکترر وهلل دترا مضرطر .وسرالمآبراد :مرکرک
تحقاقات فارسک ویرون و پاکستان.

 روزی ،ومان وحم ( .)13۷۸تذكرۀ هف

اقلتیم .برهتصرحا سا محم رضرا طراهری.

تهرون :سروش.
 ساممارزو صفوی ( .)13۸4تذكرۀ تحفۀ ستامی .برهتصرحا رکرنوشر ین همرایونفرص،
تهرون :وساطار.
 سفرنامههای ونیزیاع در ایراع ( رش سرفرنامه) ( .)13۸1ترجمرۀ میروچهر ومارری.
تهرون :خوورزمک.
 ساوری ،روجر ( .)13۸۵ایراع عصر صفوی .ترجمۀ کامباک عکیکی .تهرون :نشر مرکک.


املو ،وشکقلکبن دوودقلک ( .)13۷1قصت
ناصری .تهرون :وزورت فرهی

الخاقتانی .برهکو رش سا حسرن سرادوت

و ور اد وسالمک.

 صبا ،محم مظفر حسانبن محم یوسفعلک ( .)1343تذكرۀ روز روشتن .برهتصرحا
محم حسان رکنزود آدمات .تهرون :کتابخانۀ روزی.
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 صفا ،ذبا وهلل ( .)13۷0تاریخ ادبیات ایراع .ج .۵تهرون :فردوسک.
 صفتگ  ،میصرور ( .)13۸3ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایراع عصر صتفوی.
تهرون :مؤسسۀ خ مات فرهیگک رسا.
 عالمآرای شاهاسماعیل ( .)13۸4به تصحا وصغر میتظمصاحب .تهرون :بیگاه ترجمره
و نشر کتاب.
 عالمآرای صفوی ( .)13۶2بهکو ش ترجمۀ ی وهلل

ری .تهرون :وطالعات.

 عب یباش اروزی ( .)13۶9تکملهاالخبار .بهتصحا عب وشحسران نروویک .تهررون :نشرر
نک.
[ _______ بکتا] .تکملهاالخبار .نسخۀ خطک کتابخانۀ مجلس .ش.۸401
[ _______ بکتا]  .تکملهاالخبار .نسخۀ خطک کتابخانۀ ملک ملش .ش.3۸90
 .)19۷4( _______ روضهالصفات .ترتاب مرتن و مق مره وز :وبووشفضر ها رمووالرک
رحاموف .مس و :دونش.
 افاری ،قاضکوحم ( .)1343تاریخ جهاعآرا .تهرون :کتابفرو ک حاف .
 قرآع كریم ( .)13۸0ترجمۀ ناصر م ارم اروزی .قم[ :بکنام].
 قکوییک ،یحاک بن عب وشطاف ( .)13۸۶لب التواریخ .به تصحا مارها م مح ث .تهرون:
ونجمن آثار و مفاخر فرهیگک.
 کسروی ،وحم ( .)13۷۷شهریاراع گمنام .تهرون :جامک.

 کویان ،علهآشاساا ( .)13۸۷تاریخنویستی در روزگتار فرمتانروایی شتاهعبتا
صفوی .ترجمۀ میصور صفتگ  .تهرون :دونشگاه تهرون.

 معان ،محم ( )13۷1فرهنگ معین .ج .3تهرون :ومارکبار.
 میشک قکوییک ،برودوق ( .)13۸۷جواهراالخبار .برهتصرحا محسرن بهررومنرژود .تهررون:
ماروث م توب.
 میشک قمک ،وحم بن حسران ( .)13۸3خالصتهالتتواریخ .برهتصرحا وحسران و رروقک.
تهرون :دونشگاه تهرون.

